Factsheet Jongerenparticipatie, hoe organiseer je dat?

Onderzoekcentrum Drechtsteden
drs. S.F. Oosterhof
drs. J.M.A. Schalk
augustus 2008

Colofon
Opdrachtgever
Tekst
Drukwerk
Informatie

gemeente Dordrecht, sector Maatschappelijke Ontwikkeling
Onderzoekcentrum Drechtsteden
Stadsdrukkerij
GR Drechtsteden
Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD)
Postbus 619
3300 AP Dordrecht
078 – 639 89 69
www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl

Jongerenparticipatie, hoe organiseer je dat?
De gemeente Dordrecht wil meer rekening houden met wat jongeren willen. Maar onder welke
voorwaarden willen jongeren eigenlijk meepraten? Waarover willen ze meepraten? En via welke manier
organiseer je dat? Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) legde deze vragen, in samenwerking met
BOD-Groep BV, voor aan vier groepen schoolgaande jongeren. Samen met de uitkomsten van een
internetenquête, de jongerenmonitor, vormt dit onderzoek de basis voor een voorstel om
jongerenparticipatie in Dordrecht te organiseren op een manier die jongeren aanspreekt.

Waarom en hoe is het onderzoek uitgevoerd?
Het gemeentebestuur van Dordrecht wil de politieke betrokkenheid van jongeren
bij ontwikkelingen in de stad versterken. Ondanks de inzet hierop in het verleden
komt de jongerenparticipatie nog steeds niet voldoende van de grond.
In de jongerenmonitor zijn aan jongeren enkele vragen hierover gesteld. Om beter
inzicht te krijgen in de voorwaarden en de inhoudelijke voorkeuren van jongeren,
was een intensiever onderzoek nodig. Dit hebben we opgezet door middel van
een Group Decision Room. Een Group Decision Room is een chatsessie via de
computer, waaraan in dit geval ongeveer 15 jongeren hebben meegedaan. Er zijn
op twee scholen, het Insula College en het Wartburg College, in totaal vier
chatsessies gehouden. Op het Insula College met twee klassen uit het derde
leerjaar VMBO en op het Wartburg College met een klas uit het derde leerjaar
VMBO en een klas uit het tweede leerjaar HAVO/VWO. De BOD-Groep BV leidde
de chatsessies in de klas en het OCD zorgde voor het verslag.
In dit verslag beginnen we met de opinie van jongeren over participatie: onder
welke voorwaarden vinden zij participatie zinvol? Daarna laten we zien welke
onderwerpen jongeren belangrijk vinden: waarover zouden zij graag meepraten?
Vervolgens beschrijven we op welke manieren participatie volgens de jongeren
het beste kan worden georganiseerd.

Onder welke voorwaarde is participatie zinvol?
Tijdens het eerste onderdeel van de sessies hebben we gepeild onder welke
voorwaarde jongeren mee willen praten. Hebben jongeren wel behoefte aan
participatie? We legden tien stellingen aan de jongeren voor die (indirect)
betrekking hebben op politieke participatie. Zij hebben vervolgens bij elke stelling,
op een schaal van één tot en met vier, aangegeven in welke mate ze het er mee
(on)eens zijn. In tabel 1 staan de stellingen weergegeven, waarbij de stelling waar
de 58 deelnemers het gemiddeld in de hoogste mate mee eens zijn bovenaan
staat.
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Tabel 1 Stellingen behoeftepeiling participatie
positie

stelling

1

Jongeren moeten invloed hebben op beslissingen die hen aangaan.

(zeer)
mee
eens
89%

(zeer)
mee
oneens
11%

2

Ik beslis liever mee over wat er in mijn wijk gebeurt dan in de stad.

74%

26%

3

71%

29%

64%

36%

63%

37%

42%

58%

7

Stemmen moet moderner worden, zoals via sms of internet.
Uiteindelijk beslissen alleen volwassenen over wat er in de stad verandert,
dus waarom zou ik meedenken.
Ik wil alleen meedenken als er iets met mijn mening wordt gedaan.
Jongeren hebben een verfrissende kijk op zaken, maar missen de ervaring
om mee te kunnen praten.
Ik zou wel mee willen denken, maar weet niet op welke manier.

40%

60%

8

In Dordrecht wordt genoeg voor jongeren gedaan.

38%

62%

9

De gemeente houdt voldoende rekening met wensen van jongeren.
Ik voel me erg betrokken bij wat er in Dordrecht gebeurt, maar wil niet
meedenken.

35%

65%

31%

69%

4
5
6

10

We hebben aan de jongeren gevraagd om hun antwoord toe te lichten. Per sessie
is daarom ingegaan op de vijf stellingen met de meest uiteenlopende meningen.
Alleen stelling 9 is bij geen van de vier sessies aan de orde gekomen.
‘Jongeren zouden invloed moeten hebben op beslissingen die hen aangaan.’
•
eens, het gaat toch over ons;
•
eens, niet alleen volwassenen;
•
alleen in bepaalde gevallen.
‘Ik beslis liever mee over wat er in mijn wijk gebeurt dan in de stad.’
•
eens, ik ben vaker in mijn wijk;
•
eens, ieder zijn eigen wijk;
•
oneens, in de stad wordt meer georganiseerd;
•
oneens, liever over alles.
‘Stemmen moet moderner worden, zoals via sms of internet.’
•
eens, internet is snel en gemakkelijk;
•
eens, dit geeft onder jongeren meer respons;
•
eens, maar dan wel gratis;
•
oneens, het is onbetrouwbaar door risico op misbruik;
•
oneens, door het gebrek aan anonimiteit.
‘Uiteindelijk beslissen alleen volwassenen over wat er in de stad verandert, dus
waarom zou ik meedenken.’
•
eens, ik word niet serieus genomen;
•
eens, ik heb niks in te brengen;
•
eens, volwassenen beslissen toch altijd alles;
•
eens, politiek is niks voor jongeren;
•
eens, jongeren laten zich niet horen;
•
oneens, volwassenen zijn negatief en denken dat ze alles weten;
•
oneens, maar er is nooit geld voor goede ideeën van jongeren;
•
oneens, jongeren en volwassenen zijn gelijkwaardig.
‘Ik wil alleen meedenken als er iets met mijn mening wordt gedaan.’
•
eens, anders heeft het geen zin;
•
eens, maar er wordt toch niet geluisterd;
•
oneens, de mening van anderen telt ook.
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‘Jongeren hebben een verfrissende kijk op zaken, maar missen de ervaring om
mee te kunnen praten.’
•
afhankelijk van het onderwerp;
•
oneens, ervaring is niet nodig;
•
oneens, elke mening telt.
‘Ik zou wel mee willen denken, maar weet niet op welke manier.’
•
eens, ik voel me niet capabel genoeg;
•
eens, ik heb geen idee waarover;
•
oneens, ik heb via enquêtes, vragenlijsten of een uitgewerkt plan;
•
oneens, ik heb voldoende ideeën/manieren te bedenken.
‘In Dordrecht wordt genoeg voor jongeren gedaan.’
•
oneens, het is slecht verdeeld over de wijken;
•
oneens, er zijn te weinig hangplekken;
•
oneens, uitgaansgelegenheden en een bioscoop ontbreken;
•
oneens, er wordt te weinig georganiseerd.
‘Ik voel me erg betrokken bij wat er in Dordrecht gebeurt, maar wil niet
meedenken.’
•
oneens, ik wil graag meedenken;
•
oneens, ik voel me niet betrokken.

Welke onderwerpen vinden jongeren belangrijk?
Door middel van het tweede onderdeel van de GDR-sessies hebben we inzicht
verkregen in de thema’s waarin jongeren bij voorkeur inspraak wensen. Tijdens
de sessies hebben we de deelnemers vijf thema’s voorgelegd met concrete
voorbeelden. Op elk thema hebben de jongeren een reactie gegeven, waarin
centraal staat wat zij willen veranderen. Tenslotte hebben ze de thema’s op
volgorde van prioriteit geplaatst. In figuur 1 staan de thema’s op die volgorde
weergegeven, omgerekend naar een tienpuntsschaal (10=hoogste prioriteit).
Figuur 1 Thema’s participatie
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Op het gebied van participatie hebben jongeren een duidelijke voorkeur voor het
thema vrije tijd. Tijdens alle sessies eindigde dit thema ruimschoots bovenaan, op
afstand gevolgd door sport. School en wijkvoorzieningen doen niet voor elkaar
onder op de plaatsen drie en vier en het thema verkeer vinden jongeren het minst
interessant.
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Dankzij de reacties van de deelnemende jongeren op de verschillende thema’s
wordt duidelijk wat zij daarbij voor ogen hebben.
Vrije tijd. Opvallend veel jongeren hebben aangegeven dat ze over te weinig vrije
tijd beschikken. Dat komt vooral door de grote hoeveelheid huiswerk die ze
moeten maken. Verder stelden ze herhaaldelijk dat er meer winkels, hangplekken
en voetbalvelden nodig zijn, waar ze hun vrije tijd door kunnen brengen. In dat
kader noemden ze ook discotheken, ontmoetingsplaatsen en georganiseerde
activiteiten.
Bij het thema sport en bewegen gaven veel jongeren aan dat zij graag een nieuw
zwembad zien, evenals meer voetbalveldjes en voetbalkooien. Veel van hen
ervaren overlast van groepjes hangjongeren die uit zijn op pesterijen. Geld blijkt
voor een aantal jongeren een belangrijke rol te spelen. Zij vinden sporten te duur
en pleiten voor gratis voorzieningen. De verlichting van sportvoorzieningen kan
volgens enkelen wel wat beter.
Het thema school leverde voor de hand liggende reacties op als minder lesuren,
meer vakantie en minder huiswerk. Een aantal jongeren heeft aangegeven dat ze
meer inspraak willen op school en vaker hun mening willen geven. Meer
voorzieningen (o.a. airco, kapstokken, koffiebar, kluisjes, voetbalkooi en
computers), minder zware boeken en wat lossere regels (over o.a. kleding,
toegang tot het plein en eten tijdens de les) noemden ze ook herhaaldelijk. Bij erg
warm weer is een tropenrooster geen gek idee vinden meerdere jongeren. De
prijzen en het assortiment van de schoolkantine zijn ook enkele keren genoemd.
De reacties op het thema voorzieningen in de wijk hebben een overlap met die op
het thema sport en bewegen. Ook hier benadrukken veel jongeren dat
sportveldjes, voetbalkooien en een zwembad meer dan welkom zijn.
Hangplekken, groengebieden, speelpleintjes en winkels worden eveneens vaak
genoemd. Wederom wordt hier benadrukt dat daar dan geen ‘vervelende
groepjes’ moeten rondhangen. Ook ‘zeurende’ buurtbewoners en hondenpoep
zijn een bron van ergernis voor een aantal jongeren.
De reacties op het thema verkeer hebben opvallend vaak betrekking op het
gevaar van bussen en de rijstijl van buschauffeurs. Het lange wachten bij
stoplichten wekt ook veel irritatie op. Andere onderwerpen die de deelnemers
herhaaldelijk hebben aangedragen, zijn de slechte staat van wegen en fietspaden,
provocerende en agressieve bestuurders en strenger toezicht. Een rustigere
verkeerssituatie of zelfs een autovrij Dordrecht betekent volgens een aantal
jongeren een grote vooruitgang.

Welke manieren van participatie spreken jongeren aan?
Welke inspraakmethode spreekt jongeren het meeste aan? De deelnemers blijken
hier volop eigen ideeën over te hebben en zijn daarnaast vooral enthousiast over
participatie via klassikale wijze of een maatschappelijke stage.
Tijdens het derde onderdeel hebben we aan de deelnemers vier verschillende
participatiemethoden voorgelegd. Hier hebben ze via reacties hun visie op
gegeven. Tevens hadden ze de mogelijkheid om zelf methoden aan te dragen.
Het merendeel van de jongeren ziet participatie via een online sociaal netwerk
niet zitten. Het gebrek aan anonimiteit en het feit dat niet iedereen toegang heeft
zijn daarvoor genoemde argumenten. Een aantal jongeren ziet een online sociaal
netwerk wel zitten, maar dan bij voorkeur via een speciaal ontworpen site en niet
via bestaande netwerken, zoals Hyves. Enkele voorstanders benoemen ook de
voordelen van Hyves: het is snel en gemakkelijk en vrijwel iedereen heeft een
eigen account.
Klassikale aandacht voor participatie tijdens de les juichen veel jongeren toe,
hoewel daarbij dan wel de juiste methode gebruikt moet worden.
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De deelnemende jongeren die bekend zijn met een maatschappelijke stage, zijn
overwegend erg enthousiast over de mogelijkheid om die te gebruiken als
participatiemethode. Een minderheid ziet een dergelijke stage echter als middel
om werkervaring op te doen en vindt bovendien de duur ervan te kort om op een
goede wijze te kunnen participeren.
Discussies tijdens een groepsbijeenkomst kunnen op minder bijval rekenen. De
meeste jongeren zijn bang dat daar weinig van terecht zal komen.
Er komen veel eigen ideeën naar voren die ingaan op de gewenste (nieuwe)
participatiemethode. Meerdere keren worden genoemd:
•
ideeënbussen;
•
jongerenavonden;
•
de straat opgaan om erover te praten;
•
enquêtes;
•
e-mail.

Wat kan participatie bevorderen?
Zijn de jongeren vooral vanuit idealistisch standpunt bereid om te participeren of
stellen zij concrete voorwaarden aan hun deelname? Aan de jongeren is een
aantal mogelijkheden voorgelegd die hen wellicht zouden kunnen overhalen om
mee te denken. De deelnemers aan de chatsessies hebben hierin een rangorde
aangebracht (1=werkt niet, 2=werkt een beetje, 3=werkt wel en 4=werkt erg
goed). In tabel 2 staan de verschillende motivatieredenen weergegeven op
volgorde van de gemiddelde voorkeur van alle deelnemers. Erachter staat de
positie tijdens de vier afzonderlijke sessies vermeld.
Voor heel veel jongeren is het erg belangrijk dat zij zien dat er iets met hun
mening wordt gedaan en dat zij op de hoogte worden gehouden van de
resultaten. Een cijfer op school of de mogelijkheid om er tijdens de les aan te
kunnen werken zijn niet van grote invloed op hun bereidheid om mee te denken.
Geld kan voor veel jongeren juist wel een rol spelen; voor niets gaat de zon op!
Jongeren doen in ieder geval niet zomaar mee, ze willen hun inzet beloond zien
worden.
Opvallend is dat tijdens de eerste twee sessies ‘zien dat er iets met mijn mening
gedaan wordt’ als voornaamste motivatie wordt genoemd en tijdens sessies 3 en
4 ‘geld’. Tevens valt op dat de deelnemers aan sessie 4 weinig belang hechten
aan het feit dat ze op de hoogte zullen worden gehouden van de resultaten en
zien dat er iets met hun mening wordt gedaan, terwijl deze reden tijdens alle
andere sessies juist een hoge positie inneemt.
Tabel 2 Motivatie om te participeren
positie
motivatie
1
zien dat er iets met mijn mening wordt gedaan
2
geld verdienen
op de hoogte worden gehouden van de
3
resultaten
4
er tijdens de les aan kunnen werken
5
een cadeautje ontvangen
6
een cijfer op school krijgen
7
geen beloning, doe toch wel mee
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s1
1
2

s2
1
4

s3
2
1

s4
6
1

3

2

3

7

4
5
7
6

3
6
7
6

6
5
4
7

3
2
4
5
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Tijdsinvestering
Tijdens de chatsessies hebben we de jongeren gevraagd om aan te geven
hoeveel tijd ze bereid zijn te investeren in participatie (figuur 2). Het merendeel
geeft de voorkeur aan één keer per maand (27%). Ook één keer per jaar (21%)
wordt relatief vaak genoemd. Slechts 12% van de deelnemers geeft aan dat ze
helemaal niet bereid zijn om tijd te investeren in participatie.
Figuur 2 Tijdsinvestering in participatie (frequentie)
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1 keer per 3
maanden
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Conclusies
Met het onderzoek beantwoorden we drie vragen:
1. Onder welke voorwaarden vinden jongeren participatie zinvol?
2. Over welke onderwerpen willen jongeren meepraten?
3. Welke manier van participatie spreekt jongeren het meest aan?
De vier chatsessies met in totaal 58 scholieren hebben veel informatie
opgeleverd. De belangrijkste conclusies op een rij:
•
•
•
•

•
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Jongeren voelen zich betrokken bij wat er in de wijk en de stad
gebeurt en vinden het belangrijk dat zij daarbij betrokken worden.
Momenteel gebeurt dat volgens hen te weinig en er wordt
bovendien te weinig voor jongeren gedaan.
Jongeren willen vooral meepraten over de thema’s vrije tijd en sport
en bewegen, terwijl voor het thema verkeer minder belangstelling is.
Er zijn veel ideeën gegeven over de wijze waarop politieke
participatie georganiseerd kan worden, zoals jongerenavonden en
een ideeënbus. Een maatschappelijke stage of aandacht tijdens de
les op school vinden ze ook goede methoden.
Om gemotiveerd te raken vinden ze het vooral erg belangrijk dat ze
kunnen zien dat er wat met hun mening wordt gedaan en op de
hoogte worden gehouden van de resultaten. Ook een financiële
vergoeding vinden de deelnemers een goede motivatiemethode.
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